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 مستخلص

 
هذا بحٌث يكتسب جديته من تناول أسلوب بالغي قديم في شعر حديث، فااللتفات الذي يُعنى بالضمائر 

إليها ال شك أنه ال يقتصر على الشاعر موضوع البحث، لكّن نسبة التعامل مع الضمير وتفاوت الداللة التي تفضي 

 واالنتقال منه إلى آخر عند رشدي العامل كانت كبيرةً انفرد في أغلبها ليرسم صورة الشعرية المختلفة.

تأصيل  احتوى البحث على تمهيد في حياة الشاعر ومكانته الشعرية بين مجايليه، فضالً عن مقدمٍة في

المصطلح وتوظيفه في النصوص القرآنية واألدبية، وآراء النقاد في هذه النصوص، وأهم الشعراء الذين كانت 

أبياتهم مثاالً لهذا الفن البالغي، كما ضّم البحث بعض العنوانات الجانبية التي كانت سمةً غالبةً في شعر رشدي 

يمنة الضميرية لـ)أنا( الشاعر، وقصيدة القناع وعالقتها بأسلوب العامل، كالتناوب الضميري، والتفات التأطير، واله

 االلتفات.

Abstract 

This research acquires its seriousness from having an ancient 

rhetorical style in modern poetry. Al-iltifat witch focous on  conscience and 

the different connotations that lead to it is no doubt that it is not limited to 

the poet (the research subject), but the proportion of dealing with conscience 

and the transition from it to another when Rushdie Alaamel  was mostly 

unique to draw a different poetic picture. 

The research included a preamble in the life of the poet and his poetic 

status among the poets who lived with him at the same era, as well as an 

introduction to rooting the term and employing it in the Quranic and literary 

texts and the opinions of critics in these texts and the most important poets 

whose verses were an example of this rhetorical art. The research also 

included some side titles that were a dominant feature in Rushdie Alaamel 's  

poetry, such as conscientious alternation (iltifat framing), and conscientious 

hegemony of the (I) of the  poet and the poem of (the mask)and its relation to 

the style of Al-iltifat 
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 التعريف بالمصطلح. – أ

، فيقال: "لفت (1)التلفّتفي أقرب معانيه أن تعدل بوجهك وكذا  االلتفاتااللتفات في اللغة: 

وجهه عن القوم صرفه، والتفت التفاتاً، والتفّت أكثر منه، والتفت وتلّفت أي إلى الشيء، والتفت إليه 

  .(2)"هي المرة الواحدة من االلتفاتو« ْت ِمني ل ْفت ةٌ ن اكف  »صرف وجهه إليه، وفي الحديث: 

ً  هُ ولفت   ،اللي  هو : واللفتُ ، (3) چ جئىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  چ جاء في القرآن الكريم  لواه  لفتا

 . (4)على غير جهته

 قال الشاعر: 

َن اإلصغَاءِّ لِّیتاً َوأَخَدعا عُت مِّ ِّ ّحتَّى َوَجدتُنِّي ... َوجِّ  (5)تَلَفَّتُّ نَحَو اْلَحّي

و)األلفت( الرجل األعسر، واللفيتة: الغليظة من العصائد ألنها تُلوى، وامرأةٌ لفوت: لها 

 .(6)من غيره فهي تلفت إلى ولدها زوٌج ولدٌ 

 االلتفات اصطالحاً.  –ب 

ورد في معنى االلتفات في اللغة أنَّ له معاني كثيرة، فهي اللّي والصرف وإدارة العنق وما 

إلى ذلك من معاٍن وردت في المعاجم، ولذا نرى البالغيين يختلفون في وضع حدٍّ لمفهوم االلتفات 

وأسبابه، نرى ذلك جلياً في تعريف عالمين بالغيين هما عبد هللا بن المعتز في بالغياً ولكٍل حججه 

كتابه البديع، وقدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر، إذ يرى ابن المعتز أنه " انصراف المتكلّم عن 

المخاطبة إلى اأِلخبار وعلى األخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك من االلتفات االنصراف عن معنى 

، أما عند قدامة بن جعفر فااللتفات هو " من نعوت المعاني، وبعض (7)كون فيه على معنى آخر"ي

ً فيه أو ظناً  الناس يسميّه االستدراك: وهو أن يكون الشاعر آخذاً في معنى فكأنه يعترضه إما شكا

 .(8)بأّن راداً يرد عليه قوله، أو سائالً يسأله عن سببه أو يحّل الشك فيه"

ت عند ابن المعتز انصرافان، األول انصراٌف في الخطاب، والثاني انصراٌف في فااللتفا

 (9)المعنى، والمعنى عنده أهم وأكثر أثراً ذلك أنه داخٌل في كثير من األلوان البالغية، فاالستدراك

 وغيرهما.  (10)واالستطراد

 إذ قال: وقد أورد ابن المعتز مثاالً شعرياً تعضيداً لرأيه قوامهُ بيتان لجرير 

 طلوح ... سُقیتِّ اْلغَْیث أیتها اْلخیامُ  يَمتى َكاَن اْلخیام بذ

یها   (11)بَشاَمٍة سُقَِّي البَشامُ  بَعَودِّ ...   أَتَنَسى یَوَم تَصقُُل َعاَرضِّ

تى ك ان  اْلخيامففي البيت األول، خاطب الغائب بقوله: ) سُقيِت ...( ثم انتقل إلى المخاطب: )م 

(، وفي الوقت نفسه ينتقل الشاعر بالمعنى، فحين أراد مخاطبة الخيام الغائبة عّن اْلخياماْلغ ْيث أيتها 

له معنًى آخر فترك الغيبة وخاطبها بلغة الحضور وضميره )التاء( في )سقيت( فضالً عن )أيتها( 

 وكان هذا الخطاب الثاني بأسلوب الدعاء لها. 

 ل من ذكر البشام إلى الدعاء له.وفي البيت الثاني التفاٌت في المعنى فقد انتق

 .(12)وااللتفات عند ابن المعتز يعني الرجوع ..... وقد أفرد باباً له سّماه )الرجوع(

فاااي كتابااااه الصاااناعتين، فقاااد جعاااال االلتفاااات علاااى ضااااربين:  أماااا أباااو هااااالل العساااكري

ذكره بغياار "فواحاادٌ أن يفاارم المااتكلم ماان المعنااى فاا ذا ظنناات أنااه يريااد أن يجاااوزه يلتفاات إليااه فياا

 .(13)ما تقدم ذكره"

وهااذا أكثاار تفصاايالً ودقااة فااي تعريااف اباان المعتااز، وهااو متفااق معااه فااي الجاازء األخياار 

 من التعريف. 



 

 

   

  

16
2 

 م . د . رعد جلوب محسن

أماااااا الضااااارب الثااااااني فقاااااد اشاااااترك فياااااه العساااااكري ماااااع قداماااااة فقاااااد عّرفاااااه األول: 

 "والضااارب ا،خااار، أن يكاااون الشااااعر آخاااذاً فاااي معناااى وكأناااه يعترضاااه شاااُك أو ظااان : أن راداً 

ياااردّ قولاااه، أو ساااائالً يساااأله ساااببه فيعاااود راجعااااً إلاااى ماااا قدّماااه فأماااا أن ي كاااده أو ياااذكر ساااببه أو 

 .(14)يزيل الشك عنه"

وإذا تقاااادمنا فااااي الاااازمن قلاااايالً طالعنااااا القيروانااااي فااااي عمدتااااه بااااالقول فااااي باااااب سااااماه 

وسااااماه االلتفااااات، ناااااقالً آراء ماااان ساااابقوه إذ قااااال: إن االلتفااااات هااااو "االعتاااارا  عنااااد قااااوم، 

آخااارون االساااتدراك، حكااااه قداماااة وسااابيله أن يكاااون الشااااعر آخاااذاً فاااي معناااى ثااام يعااار  لااااه 

غياااره فيعااادل عااان األول إلاااى الثااااني فياااأتي باااه ثااام يعاااود إلاااى األول مااان غيااار أن يخاااّل فاااي شااايء 

 .(15)مما يشدّ األول"

وذكاااارهُ قدامااااة وآخاااارين يوضااااح أّن الرجاااال أخااااذ تحديااااده لاللتفااااات ماااان آخاااارين، إال أن 

 مة لم يقل بخروج الشاعر من معنًى إلى آخر ثم الرجوع إليه.قدا

 ثم إن ابن رشيق ال يفّرق بين االلتفات واالعترا  إذ يستشهد ببيٍت لكثير عزة: 

ْنك المَطاالا لَوْ  لیَن وأنَت منهم ... َرأَْوَك تعلَُّموا مِّ  (16)نَّ البَاخِّ

المفّساارين فااي كتااب تفساايرهم إلااى ذلااك أمااا االلتفااات فااي القاارآن الكااريم فقااد أشااار أكثاار 

، (18)وساااايد قطااااب (17)معلّقااااين علااااى مااااواطن االلتفااااات وأنواعااااه وأساااابابه ومعناااااه كالزركشااااي

 وآخرين . (20)، والطبري(19)والزمخشري

ومواضاااعه فاااي القااارآن الكاااريم كثيااارةٌ أكثااار مااان أن نوردهاااا فاااي مبحاااث أو فصااال علاااى  

وعاااالم كماااا ورد فاااي المصاااادر الساااابقة،  عجالاااة، وقاااد درساااها أكثااار مااان مفّسااار وشاااار ٍ وفقياااهٍ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقااااد جاااااء االلتفااااات فااااي القاااارآن الكااااريم بأشااااكال وصااااور عاااادة كقولااااه تعااااالى:

 .(21) چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پپ

وأوضاااح هاااو انتقاااال الكاااالم مااان الغيباااة إلاااى الخطااااب المباشااار، وا،ياااات القرآنياااة التاااي 

 .(22)ورد فيهما االلتفات كثيرةٌ كما ذكرنا

وااللتفاااات يعناااي فيماااا يعنياااه أنَّ للضااامير داللتاااين تتمثااال األولاااى فاااي إشاااارته إلاااى ا،خااار  

متكلمااااً كاااان أم مخاطبااااً أم غائبااااً، والثانياااة فاااي أدائهاااا النحاااوي الاااداللي بحساااب أثرهاااا النحاااوي 

فيمااا تشااير إليااه خااارج الاانص، وهااذا مااا أطلااق عليااه سااعيد الغااانمي الجزئااي والكلّااي بقولااه: " إن 

ضااامير اللغاااوي ينطاااوي علاااى ازدواجياااة صاااريحة، فهاااو كلّاااي فاااي اللغاااة، جزئاااي فاااي الكاااالم ال

)أنااااااا( أو )أناااااات( أو )هااااااو( ضاااااامائر ويمكاااااان أن يقولهااااااا أي شااااااخص فتعنيااااااه بذاتااااااه، وهااااااذه 

االزدواجياااة هاااي التاااي يجعلهاااا الضااامير تسااامح أن نميّاااز باااين الضااامير والشاااخص، فالضااامير هاااو 

شاااخص هاااو المعناااي الخاااارجي، فالعالقاااات اللغوياااة الملفاااوظ اللغاااوي فاااي صااايغته المعروفاااة وال

الداخليااااااة هااااااي التااااااي تحاااااادد الضاااااامير، والعالقااااااات اللغويااااااة الخارجيااااااة هااااااي التااااااي تحاااااادد 

 .(23)الشخص"

 تمهيد

 في حياة العامل ومكانته الشعرية

 –وإن كاااان يسااايراً  –يتطلاااُب البحاااث فاااي شاااعر الشااااعر رشااادي العامااال بحثااااً فاااي حياتاااه 

 مجايليه من الشعراء وآراء بعض النقاد في شعره.فضالً عن مكانته بين 
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ولاااد الشااااعر رشااادي العامااال فاااي قضااااء عاناااة بمحافظاااة االنباااار فاااي األول مااان نيساااان 

لعائلاااة تنتماااي للطائفاااة العلويّاااة النصااايريّة، تنقّااال باااين االنباااار والعماااارة حياااث نقااال  (24)1943عاااام 

اإلعداديااة دخاال كليااة الحقااوق ثاام قساام اللغااة والااده ثاام مااا لبااث أن عاااد إلااى بغااداد ليكماال دراسااته 

العربيااااة واعتقاااال وهااااو فااااي المرحلااااة الثالثااااة بساااابب نشاااااطه السياسااااي، انتمااااى إلااااى الحاااازب 

 الشيوعي فطورد ولوحق واعتقل.

 1971 – 1970عمااال فاااي الصاااحافة وكاااان لاااه عماااود صاااحفي فاااي جريااادة التااا خي عاااام 

واصااال نشااااطه السياساااي  ثااام فاااي جريااادة طرياااق الشاااعب لساااان حاااال الحااازب الشااايوعي، وقاااد

ونقاااده الاااالذع لمهملاااي الطبقاااات الفقيااارة، فتعااار  إلاااى الساااجن والتعاااذيب، فخااارج وهاااو يحمااال 

 . 19/9/1990أمراضاً مزمنة حتى وفاته في 

وهاااو ماااا زال  1951أصااادر الشااااعر رشااادي العامااال مجموعتاااه الشاااعرية األولاااى عاااام 

 .(25)في الصف الرابع اإلعدادي في ثانوية الرمادي

اد الشااااعر الحاااار السااااياب، والبياااااتي، والحياااادري، وارتااااب  معهاااام بصااااداقات عاصاااار روّ 

وعالقاااااات أدبياااااة متيناااااة، فهاااااو ينتماااااي إلاااااى "بااااادايات حركاااااة الحداثاااااة الشاااااعرية العربياااااة فاااااي 

الخمساااااينات حياااااث كاااااان مشاااااروع الشااااااعر العرباااااي الحاااااداثي يااااانهض مااااان داخااااال شااااارنقة 

 .(26)الرومانسية والكالسيكية على السواء"

الشااااعر يعياااد كتاباااة قصاااائده وينقحهاااا أو يخضاااعها للتشاااذيب، كتاااب لاااه ناااادراً ماااا كاااان 

الشااااعر بلناااد الحيااادري ذات مااارة "......... أنااات ياااا رشااادي وبكثيااار مااان الصااادق، لاااديك شااااعرية 

فاااذة محترماااة، ولكااان ماااا ي خاااذ علياااك هاااو إبقاااا ك علاااى عفوياااة القصااايدة عناااد والدتهاااا وكأنهاااا 

 .(27)شيء انقطعت عالقته بك"

وعتاااااه )أناااااتم أوالً( التاااااي لااااام يكااااان منسااااااقاً خاللهاااااا وراء حركاااااات بعااااادها أصااااادر مجم

التجريااب والتشااكيل الفلساافي للشااعر الااذي كااان سااائداً آنااذاك، باال كااان معجمااه اللغااوي قريباااً ماان 

 ألفاظ الطبيعة والعاطفة والذات المتألمة.

، و"عياااااون بغاااااداد والمطااااار" عاااااام 1956وقاااااد صااااادر لاااااه "أغاااااان باااااال دماااااوع" عاااااام 

 . 1986، و"حديقة علي" عام 1983األلوان" عام ، و" هجرة 1961

تعاااّر  إلاااى التعاااذيب واالعتقاااال فاااي الساااجون التاااي خااارج منهاااا يحمااال أمراضااااً كثيااارة 

 .19/9/1990تسببت في وفاته في 

 

 التبادل الضميري في نص رشدي العامل 

ينتقاااال رشاااادي العاماااال فااااي قصاااايدة )أغنيااااة( بااااين ضاااامير المااااتكلم )المتكلمااااين( )أنااااا( 

 )نحن( في بداية القصيدة: 

 قد عدُت أبحث في الرماد سدى ... عّما تبقّى فیه من ظلّي

 (28)أوهامنا الصغرى تطوف بال   ...   نجٍم، تجوب مطارح الهول

لاام تعااد فرديّااة خاصااة بااه، باال  فهااو يتحاادال أوالً عاان نفسااه )قااد عاادُت( لكاان هااذه العااودة 

هاااي حالاااة إنساااانية جمعيّاااة، ....... عودتاااه" هاااي عودتناااا جميعااااً، و )أوهامناااا( فاااي البيااات الثااااني، 

هاااي أوهاماااه هاااو، هاااذا التاااداخل الضاااميري واالنتقاااال مااان الخااااص )أناااا( إلاااى األعااام )نحااان( جااااء 
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مشااااركة القاااار  هاااذه بقصاااديّة المشااااركة الثنائياااة، مشااااركة الفعااال الجمعاااي بداللاااة )نحااان(، ثااام 

 ال )العودة( وهذه )األوهام(.

 ثم ال تلبث أنه تدخل )هي( الغائبة في القصيدة: 

 (29)یترنّح الماضي على فمها ... والحّب والحرمان والذعرُ 

لتضااايف جاااّوا مااان حالاااة الفوضاااى التاااي يعيشاااها أو الالوعاااي الاااذي يااادّل علياااه، تااارنّح  

كاال شاايء علاااى )فمهااا( فضاااالً عاان أن دخااول الغائباااة هااذه كاااان ممهااداً ليخااتم القصااايدة بهااا لكناااه 

هاااذه المااارة يعااادل عااان ضااامير الغائباااة )هاااي( إلاااى ضااامير الخطااااب المباشااار )أنااات( ليقاااول فاااي 

 البيت األخير:

 لهفتُها ... ولعیني، األلوان والصوُر  لعیونك السوداء

وقااااد يلتاااابق علااااى القااااار  الضاااامير المقصااااود إلااااى أن يعااااود ليواصاااال اإلشااااارة إليااااه 

 كقوله في قصيدته )لوحات من القرن الحادي والعشرين(: 

 وجاء یخطو 

 الوبر الناعم والسّجادْ 

 ومنبر الشعر ... وأضواٌء على القاعة واألوراْد 

 قال لنا: سیدتي بغداْد 

 حبیبتي أنتِّ 

  (30)وها أنا أغني دونما أعواد

ال باااد أن نسااالّم أّوالً أناااه يجاااوز فاااي الشاااعر ماااا ال يجاااوز فاااي غياااره فغراباااة االساااتعارات 

 واردةٌ وإن كانت بعيدة، فقوله: 

 وجاء یخطو 

 الوبُر الناعم والسّجاْد 

ن رجااااالً جاااااء يخطااااو، والااااوبر يتبااااادر إلااااى ذهاااان القااااار  احتماااااالن دالليااااان، األول أ

النااااعم جملاااة أخااارى متعلقاااةٌ بااااألولى، واالحتماااال الثااااني أن الاااوبر النااااعم والّساااجاد هاااو الاااذي 

يخطااااو إذ ال مضاااامر فااااي األماااار، وال نسااااتطيع أن نعاااارف كنااااه المقصااااود إال بقولااااه: )قااااال لنااااا( 

وقاااال: ولكااان التاااي تااارجح لناااا االحتماااال األول، فالفاعااال هاااو المضااامر الغائاااب الاااذي جااااء يخطاااو 

الشااااعر سااارعان مااااا غيّااار الخطاااااب مااان المضاااامر إلاااى المخاطااااب المتمثااال فااااي حبيبتاااه بغااااداد 

بقولاااه: )أناااِت( ثااام انتقااال إلاااى ضااامير الماااتكلّم )أناااا( بقولاااه: )وهاااا أناااي أغناااي ....( وباااذلك تحقاااق 

أسااالوب االلتفاااات الاااذي تنقّااال معاااه إدراك القاااار  باااين هاااذه العاااوالم الاااثالال فاااي تعاقاااب حاااواري  

)قاااال( و )أناااِت( و)أغنّاااي( التاااي يساااهم االنتقاااال بالضااامائر فاااي انضااابا  الحاااوار فاااي الااانص  باااين

الشاااعري، إذ يصاااّور للقاااار  الحااااالت النفساااايّة التاااي يكاااون عليهاااا المتحااااورون، أو شخصاااايات 

 .(31)النص

 كذلك يفعل العامل في قصيدته "رحلة الصمت" إذ يقول: 

 یخرج الصمت من بیته في الصباح

 یعانق برد األزقة 

 یبكي له الورد، تبكي الحماماُت 

 یسأله النهرُ 
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 هال نعود إلى بیتنا؟ 

 أیها الطفل، كل الحماماُت طارت ألعشاشها 

 والطریق طویٌل إلى عشنا 

  (32)لم أعد أستطیع القرار

وقااااد تصاااادّر ضاااامير الغائااااب باااااقي الضااااامائر بقولااااه: )يعااااانق....( علااااى الاااارغم مااااان 

ب متمااثالً بالصاامت الااذي يخاارج ماان بيتااه ويبكااي لااه الااورد والحمامااات، ثاام تصااريحه بهااذا الغائاا

مااااا يلبااااث أن يتحاااادال بلغااااة ضاااامير الخطاااااب )أيّهااااا الطفاااال ....( وساااارعان مااااا اسااااتغنى عاااان 

 المخاطب )الطفل( ويعود إلى المتكلّم )لم أعد ....(.

هااااذه االنتقاااااالت الضااااميرية علااااى ساااارعتها يحاااااول الشاااااعر ماااان خاللهااااا رساااام لوحااااٍة 

ختلفاااِة المالماااح يشاااترك فيهااااا أبطااااٌل غاااائبون وحاضاااارون مخااااطبون ومتكلماااون، فالحمامااااات م

والنهاااار والبياااات واألعشاااااب والطريااااق وقبلهااااا الصاااامت واألزقااااة والطفاااال جماااايعهم مشااااتركون 

فااااي الفعاااال الاااادرامي، وقااااد تااااوهم القااااار  عائديااااة الضاااامير وتصاااانعه بااااين احتمااااالين دالليااااين، 

 فقوله: 

 فالضیاءال توقدي المصباح، 

  (33)أخافه

فقااااد باااادأ بضاااامير المخاطبااااة )ال توقاااادي( ثاااام انتقاااال إلااااى )الغائااااب( فااااي )أخافااااه( وألن 

الفعااال خااااٍل مااان التشاااكيل فقاااد يكاااون المعناااى )أخاف اااهُ( أي أن )الضاااياء أخااااف  المصااابا ( وهاااو 

ذات الشااااااعر أي أن  –أناااااا  –تعبياااار شاااااعري مجااااازي وارد، وقاااااد يكااااون المعناااااى )أخافااااهُ( أي 

الماااتكلم يخااااُف الضاااياء، وهاااو المعناااى الاااذي تااارجح كفّتاااه عنااادما يكااارر الفعااال نفساااه بعاااد ذلاااك 

 فتتأكد عائديته على الشاعر: 

 أخاف من خفیفهِّ الودیع 

 أخاف أن یحملني النور وال أطیق 

................ (34)  

 

 تفّرد الغائب وتماهي المتكلّم  – 2

قاااد يوقاااع الشااااعُر المتلقاااي فاااي األيهاااام عاماااداً تسااااعده فاااي ذلاااك اإلحااااالت الضاااميرية 

وتنوعهاااا، وانتقالاااه عااان طريقهاااا مااان المخاطباااة إلاااى الماااتكلم إلاااى الغائاااب، فضاااالً عااان صااايغة 

 الس ال التي تسهم في رسم مالمح المخاطبة وت كده: 

 هل تحضرین هذه اللیلةَ 

 في السماْء  

 ْء نجمةَ صیف تذرع الفضا

 وتلتقي عیناَي 

  (35)وجهاً شاحباً مضاءْ 

ً .... )هو(، المفارقة  ً شاحبا فـ"تحضرين" أنِت، كنجمة صيف، ثم تلتقي عيناي )أنا( وجها

ً ومضاًء في الوقت ذاته، وكيف  ً شاحبا الشعرية تكمن في الجمع بين األضداد فكيف يكون وجها

وربما تكون داللة هذا المشهد الشعري هي الغياب يتخيّل المتلقي ذلك الوجه كما يتخيّله المبدع، 
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بأكمله، فال خضرت هي تلك الليلة وال التقت عيناه، وليق هنالك وجه شاحٌب رآه، بداللة ترك 

 الس ال دون إجابات قد يقتنص منها المتلقي حضوراً لبعض هذه المشاهد .

ً على طول القص يدة، فكلّما حاولنا وقد يكون الضمير الغائب في نص رشدي العامل غائبا

استكناه جنسه بصفته بطالً أوحد للنص الشعري القائم بكل حوادثه وأفعاله حتى يخيّل للقار  أن 

ً كقصيدة  الفاعل الغائب حاضٌر قريب، لكنه كلّما أوغل في ثنايا القصيدة تأكد أنه ما زال غائبا

 )صورة(: 

 أیقظها الضوْء 

 تمّطت تحت األغطیة الزرقاَء 

 النوم قلیالً وحاولتِّ 

 كانت نافذة اللیل ترش البرد 

 وأهداب األطفال بعیدة ...

................................ (36)  

فمن هي التي أيقظها الضوء وغّطت وحاولت النوم أكانت نافذة الليل؟ الجواب بالنفي، 

البحث عن هذه الغائبة، فانتقال الشاعر من الغيبة إلى الحضور لم يكن عمليّاً ليظل القار  في طور 

تتوالى بعد ذلك األفعال الماضية على مساحة القصيدة بأكملها، والفاعلة غائبة إعرابياً، حاضرةٌ 

ً فهي التي: جسَّْت، خلعْت، أيقظْت، نهضْت، رّشْت، أخذْت، غادرْت، رأْت، عادْت، كانْت،  فعليا

من فعل كل هذه األفعال على مساحة ، المفارقة أّن (37)حاولْت، أرادْت، أغلقْت، تمطْت، فأغضتْ 

القصيدة لم يكن حاضراً مطلقاً، أو معروفاً لدى القار  لكنه كذلك عند الشاعر مما يعني أن الشاعر 

 منشغل بنفسه وبالبطلة أكثر من القار .

يفعل الشاعر األمر نفسه في قصيدة )خوف(، فالبطلةُ انثى مجهولة أيضاً ، يخيّل للقار  أن 

 الحاضر هو الغائب المعنّي لكنه يكتشف أنه ليق هو:  االسم األول

 تنسلُّ من األضواء 

 وتهرب من ساحات النصر 

 وقاعات التتویج الملكیة تنهزُم 

 ....................... 

....................... 

 تجوع، 

 تغنّي، 

 تنحُب،

 تعرى،

 فوق دروب المدن المزدحمة 

  (38)األكواخ على السبخ األسودِّ ملمومة

فقد كنُت أظن أّن من فعل كل هذه األفعال المضارعة هي األكواخ ألنها االسم األول الذي 

ً وال األسماء التي تلته إذ  ينبغي أن يعود عليه الغائب، لكن هذا الحاضر لم يكن هو المعنّي مطلقا

ً والحاضر  المتكلم غائباً يستمر غياب الفاعل إلى نهاية القصيدة، فحين يكون الغائب بطالً مختفيا
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على طول القصيدة، كان الشاعر يمارس لعبة الظهور والخفاء هذه ليشهد ترّقب المتلقي وانتظاره 

 الذي لن يفضي إلى شيء ليبقى هذا االنتظار مستمراً بعد انتهاء النص فعلياً.

 وفي السیاق نفسه نقرأ هذه األشطر من نص )نََزق( 

 أحلم أن أسیر فوق الماْء 

 رضَ أن أقطع األ

 وأن أجاوز الفضاءْ 

 لعلني یوماً أرى عینیك والمساْء 

 منطفئاً 

 ألمُح في العینین تهوي دمعةٌ خرساء

فالمتكلم )أنا( الشاعر: )أحلم، أقطع، أجاوز، أرى ........ ألمح( الفاعل على مساحة القصيدة 

بعدها إلى المتكلم في إلى أن يصادفنا الحال )منطفئاً( فيتحول من المتكلم إلى الغائب بسرعة يعود 

ً للقار ، فهل كان الشاعر يعني بـ)منطفئاً( أنه ما زال يتحدال  )ألمُح(، لكن هذا التحّول يبقى مبهما

ً على اعتبار أنه  عن نفسه، أي استمرار حال المتكلم وضميره أم أنه يعني أن المساء كان منطفئا

هذه االنتقالة السريعة، هل حدثْت حقاً أو أن  المرجع األخير قبل االنطفاء، أي أنَّ المتلقي يتساءل عن

الشاعر كان يتحدال عن نفسه. اختالف التأويل هذا مع تقدم المرجع الضميري يُبقي باب الداللة 

مفتوحاً، واالفضاء إلى الالمعنى، أو المعنى المبهم هو بحد ذاته معنى آخر" فالضمير ال يدل داللة 

هذا المرجع يمكن أن يدل الضمير على معيّن وتقدّم هذا معجمية إال بضميمة المرجع، وبوساطة 

ً ضروري للوصول إلى هذه الداللة" ً أو رتبةً أو هما معا وتقدم المرجع ضرورةٌ  (39)المرجع لفظا

نحويّة منطقية، لكن التزام الشاعر بها تفرضه هذه القاعدة، وربما لو كان الشاعر فّصل القول وفّسر 

صَّر المعنى، ذلك أن اإليضا  ربما يفيد في أجناس أدبية أخرى غير ما قصد  الختفت الداللة وق

 الشعر.

 التأطير النصي لاللتفات 

يفيد الشاعر رشدي العامل من أسلوب االلتفات في ما أسميّه  )التأطير النّصي( وهو أن يبدا 

الشاعر بخطاٍب ما وضمير بعينه ثم يتجول في النص بضمائر مختلفة بين مخاطب ومتكلم وغائب، 

 وله: لكنه يعود في ختام النص إلى الضمير الذي بدأ به، ففي قصيدة )العين والطين(: يبدأ الشاعر بق

 جوزي معي فالفجر یصحو على 

  (40)أجفاننا واللیل والناس

فـ"جوزي معي" أنِت أي حبيبته المخاطبة بداللة حضورها ثم )هو( في قوله: )فالفجر 

يصحو ...( ثم )نحن( في )على أجفاننا( وهذا التكثيف الداللي الذي تسهم في رسم مالمحه الرفقة 

 .(41)ئر ومرجعيتها التي تحقق بدورها ذلك التأثير الدالليالداللية المكثفة التي تمنحها الضما

فهذا التنقل في الضمائر إنما هو انتقال داللي في األصل استعان الشاعر باألولى بتجسد 

 الثانية، إذ يستمر هذا التناوب في متن القصيدة بعد المطلع، إذ يقول: 

 وفي دمي تلهث محمومةً 

 عاصفة تكتم أنفاسي 

 أخشى إذا ما هّزها بارٌق 

   (42)أن یستفیق العالم القاسي
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يستعيد الشاعر هذه الرفقة في تبادل الضمائر من جديد في دمي )أنا( تكتم أنفاسي )هي + 

أنا(، أخشى )أنا( هّزها )هي(، فما بين الضميرين ينتقل الشاعر الراوي لتوحي الداللة إلى تلك 

ختفائه وراءها يختتم مقطوعته بدخول داللة أخرى موازية المبادلة بين ظهورها هي )عاصفة( وا

ظاهرة تتمثل في )العالم القاسي( الذي يمثل دور الحاضنة المعنوية للضميرين السابقين، وهكذا 

يستمر العامل في هذا االنتقال إلى أن يصل في ختام القصيدة إلى عودة لبدايتها إذ يُبقي على 

ً وسلبية، يعود في الختام الضمائر عينها ويغّير في دالالت ها، فبعدما كانت في البداية أكثر تشا ما

 ليعكق الداللة تماماً إذ يقول: 

 جودي معي نصنع فجراً لنا 

 أقوى من القمة والیأس 

 یهز صمت اللیل في خافقي

 (43)ویحتوي عالمنا القاسي

يستفيق العالم القاسي، فبعد أن كانت العاصفة المحمومة تهّزه وتكتم أنفساه ويخشى )هو( أن 

في بداية القصيدة أكمل )إطار( هذه الصورة بأن )جودي معي( ونحن )نصنع( فجراً اقوى ...... 

 يهّز )هو( صمت الليل ويحتوي عالماً قاسياً، كان في بداية النص يستفيق ويحتويهم )هو(.

 يكرر العامل األسلوب نفسه في قصيدة )الذبول( إذ يبدأ النص بقوله: 

 یجدي العزاُء  لیس

 لم أعْد غیر روحٍ تهیم 

  (44)وحدها في الشقاء

هذه البداية التشا مية مشفوعة بضمير الغائب )أنا( المتماهي مع الحاضر )العزاُء( في 

 ثنائية الحضور والغياب تتكرر في الشطر الثاني )لم أعدْ غير رو ٍ تهيم(.

 لم أعْد )أنا( الغائب.

 روح تهیم )الحاضر(.

 في الشطر الثالث يمتزج الغائب بالحاضر بقوله: 

)وحدها في الشقاء( فوحدها )الغائبة( يريد بها )وحدي( الحاضر، ثم يتبع ذلك تالعٌب في 

األزمنة تعينه الضمائر في رسم مالمحها وتحديد أزمنتها التي يتصدّرها الماضي بالفعل تارة 

 اً: وبأسلوب )لم( التي تقلب األزمنة إلى الماضي أيض

 لم تزل في فمي أغنیات 

 لم تزل في ضلوعي صور 

 ................. 

  (45)للحنان الذي قد عبر

ونحن نلحظ أن الضمير )أنا( يمارس هيمنته الموحية على اإليحاءات الضميرية األخرى 

كـ)هو( أو )هي( و)أنت( التي تكاد تختفي عن مجمل النص، لكنه يمارس لعبة التأطير مرة أخرى 

 ا يأتي إلى نهاية النص، فيختم ضمائره المهنيةُ وغيرها بقوله: عندم

 لیس یجدي العزاء 

  (46)كل شيء مضى واستقر
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وهو الشطر الذي بدأ مْنه القصيدة، فالعزاء ليق مجدياً منذ البداية، ومهما تعددت الشخوص 

والضمائر وتقلّب األوزان ما زال العزاء كذلك إلى نهاية األمر، لكن )أنا( المهيمنة على مساحة 

و وبأن: القصيدة تختفي في نهاية األمر ليعود ضمير الغائب في النهاية للداللة على حتمية غيابه ه

كل شيء مضى .... واستقر فال )أنا( وال امتزاج بين )أنا( و )هو( كانت النهاية )هو( فق ، وعلى 

الرغم من تطابق العبارة إال أن الداللتين تختلفان ما بين طرفي التأطير الذي عمد إليه الشاعر، لكن 

ً آخر في قصيدته )إلى طفلٍة أمريكية( إذ تك ون هي المخاطبة )بطلة أسلوب التأطير يأخذ طابعا

 القصيدة( يقول العامل في المطلع: 

 من موطني عیناك تشربان 

 لون الضیاء األبیض المطول 

  (47)في خضرة الحقول

وهذا الخطاب المعاتب لعيني البطلة اللتين تنهبان كل شيء في وطني نراه ثابتاً على مساحة 

تعطران، تسرقان،  –أي العينان  –فهما القصيدة، والمتغّير هو ا،خر تفاصيل الوطن المنهوب، 

 تصنعان، تنهبان، كّل ما في الوطن من اخضرار ونور وحياة.

عنوان القصيدة  –هذا االنتقال بين )أنت( أو )أنتما( اللتين يعني بهما عيني الطفلة األمريكية 

في بداية النص ثم وبين المغيّب داللة ال ضميراً، يقود في النهاية إلى ما بدا به النص، )تشربان(  –

 يقول في ختام النص: 

 ومن دمي 

 من موطني 

  (48)عیناك تنهالن

ولو أنه أعاد الفعل )تشربان( في ختام النص لكان التذكير الذي يطمح إلى إذكائه الشاعر 

في عين المتلقي م كداً م ثراً، لكنه آثر إلى التغيير الذي أصاب المعنى العام ببعض الجمود في 

 رأيي.

وقد يتوحد الخطاب الضميري في أسلوب التأطير عند رشدي العامل لكّن صفة الخطاب 

 تتغيّر في نهاية األمر عنه في بدايتها، كما يقول في مطلع قصيدة )تهّجد(: 

 أیّهذا المطر الناعم 

 ال یعرف سر األرض 

  (49)غیر المطر الناعم

فالمطر )المخاطب( ناعٌم في بداية األمر وهو عارف بسّرِ األر  وكأن هذا المطر ممدوٌ  

يثني على صفاته الشاعر، كل هذا لكي يصل في نهاية القصيدة إلى التوّسل بهذا المطر الناعم 

 والعارف، لكي يقول في ختام القصيدة: 

 أیّهذا المطر العابر 

  (50)ال تعْبر قرانا

المخاطب عابراً لقرانا بعد أن كان عارفاً باألر  التي هي )قرانا( نفسها  فقد أصبح المطر

 بداللتها المكانية في نهاية األمر، فالمطر واألر  بطال قصيدة الشاعر من بدايتها إلى نهايتها.

 القناع وامتزاج الضمائر:  - 4
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لعل قصيدة )الحسين يكتب قصيدته األخيرة( مثاٌل واضح على نص القناع، إذ يستهّل 

 القصيدة بقوله: 

 ها أنا اآلن نصفان 

 نصٌف یعانُق برد الثرى 

 ونصف یرّف على شرفات الرماْح 

 ها أنا والریاح 

  (51)جسدي تحت لحدي ورأسي جناحْ 

عر يتحدال عن نفسه، ولوال عنوان ظاهر الكالم أن الشاعر يتحدال بالـ)أنا( أي أن الشا

 القصيدة لما عرف القار  أنها قصيدة )قناع( فـ)أنا( الشاعر هي نفسها )هو( الحسين )عليه السالم(.

فالقناع يعني تالشي ا،خر، والضمائر العائدة إليه لتظل )أنا( هي المسيطرة على مساحة 

سين )عليه السالم( عن ا،خر )هو( القصيدة وعالقاته بالضمائر األخرى، فيحكي الشاعر أو الح

وعن المخاطب )أنت(، هذه التحّوالت الضميريّة التي يحلينا إليها المتكلّم، جاء بها الشاعر إليضا  

فكرةٍ أو حداٍل شعري كان إطاره الرئيق )أنا( الشاعر التي تمتزج مع الحسين )عليه السالم( يقول 

 رشدي العامل: 

 زینٌب وحدها في البراري 

 تحمل الراس راسي إلى الشامِّ 

 حتى الرمال 

 أخرجت ما تضّم من الماء 

 وأنسّل من جوفها 

 النهر یدعو تعال 

............ 

 ذاك ابني تناوشه في الصحاري الخیوْل 

  (52)فاستفیقي إذن یا بتولْ 

 والضمير )أنا( المشارك غيره بعالقات أزليّة كعالقته بزينب )عليها السالم( وبابنِه الذي

أشار إليه في النص، إنما هو استحضار ال يستدعي وقتاً وال حدثاً وال مناسبةً فمتى ما احتاج الشاعر 

 . (53)هذه الـ)أنا( وفدْت إليه دون موعد

هذه العالقات الضميرية الموحية بتعدد الشخصيات في النص تمنح الشاعر فسحةٌ من السرد 

مساحة الحدال الكبيرة نفسها، ف ذا تعددت الشخصيات وتوارد الصور الشعرية بعد ذلك استناداً إلى 

في النص الشعري هيمن السرد واتسعت مساحة األحداال التي تكّون بدورها عالقة مع شخصيات 

 .(54)النص

تختلف قصيدة القناع عند رشدي العامل بأنه لم يفرم تجاربه الذاتية في الشخصية التي 

إلى نهايتها هو الحسين )عليه  –بل منذ العنوان  –بدايتها  تقّمصها أو تكلّم عنها، إذ كان الشاعر منذ

السالم( نفسه، لم يغادْره ولم تكن )أنا( الشاعر موجودة أصالً بل كانت )أنا( الحسين )عليه السالم( 

لم ينفلت مهنا الشاعر ولم يجعْلها تضيع منه حتى في عالقاتها مع ا،خر، ولم يتْح لنفسه )تجسيد 

 .(55) جسيداً درامياً خاصاً(تجربته الذهنية ت
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هذه القراءة في التعامل مع قصيدة القناع مع ذوبان )أنا( الشاعر بـ)أنا( القناع، ربما هي 

ً لوجه أمام  ً خالصاً، إذ وضع الشاعر الحسين )عليه السالم( وجها التي منحْت للنص بُعداً فنيا

 أغلب األحيان.القار ، متجّرداً من أساليب السرد التي تحكي بضمير الغائب 
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 الخاتمة

بالوصول إلى نهاية البحث، ال بد أن تكون هناك نتائج، كان فد خلص إليها البحث نجملها 

 بما يأتي: 

المرجعيات المعرفيّة للشاعر رشدي العامل والتجارب الذاتية، خلقْت كل هذه األهّمية لنص  .1

 الشاعر، وتعامله مع الضمائر وتبادلها ودالالتها بعد ذلك.

يدور في ذهن الشاعر تقنيّة بعينها وهو يوظف أسلوب االلتفات في شعره أي أنه يسلك  ال .2

 مسلك االنطباعيين ال المتكلّفين في تعاطيه مع الضمائر وأمكنتها ودالالتها.

قد يعمد الشاعر إلى تطبيق نمٍ  تناوبي في توظيفه االلتفات في قصائده، أي أن يبدأ بضمير  .3

 ها وبضميره النص نفسه في عملية أسميناها )تأطير االلتفات(.في جملة شعرية، يُنهي ب

قد يتالعب الشاعر أحياناً بعائدية الضمير فيوحي بداللته إيحاءاً لكن المتلقي يكتشف عائدية  .4

أخرى هي الحقيقة بعد حين، وهو التفات داللي إذ جاز التعبير فالضمير نفسه لكن عائديته 

 اختلفت أو انتقلت.

لعامل في أغلب نصوصه على مسألة الهيمنة الضميرية فقد يستمر غياب يشتغل رشدي ا .5

صاحب الضمير الغائب إلى نهاية القصيدة ليضع القار  في وضعيّة ترقب مشروعٍ نهاية 

 القصيدة ليست حدوده، بل أبعد من ذلك.

التي  يتعامل الشاعر مع قصيدة القناع تعامالً نادراً إذ ال يضفي تجاربه الحياتية على )أنا( .6

استعارها في نصه، بل يرى أن ا،خر هو نفسهُ، أي أن )أنا( توازي )هو(، أو هما شيء 

 واحد.   
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